
2. Obnos 1080 Kč představuje základ z, ze kterého počítáme pro-
centovou část č, odpovídající počtu procent p = 3,5; vypočítanou
procentovou část pak přičteme k základu.

1. způsob:
z = 1080 Kč
p = 103,5
č = ... Kč

z 1080 Kč
1 % ze z 10,80 Kč
č 10,80 Kč ·103,5 = 1117,80 Kč

2. způsob:
z = 1080 Kč
p = 3,5
č= ... Kč

z 1080 Kč
1 % ze z 10,80 Kč
č 10,80 Kč ·3,5 = 37,80 Kč
z + č = 1 080 Kč + 37,80 Kč = 1117,80 Kč
Zvěj;šená částka činí 1117,80 Kč.

Příklad 5

Zmenšením neznámého čísla o 68 dostaneme 92 % jeho hodnoty. Určete
neznámé číslo.

Řešení
Hledáme základ z. Číslo 68 představuje 8 % jeho hodnoty.
č = 68
p=8
z = ...
8 % ze z 68
1% ze z ············ 68: 8 = 8,5
z 8,5 . 100 = 850
Hledané neznámé číslo je 850.
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Úlohy
9. Zvětšete:

I',

a) číslo 460 045 %
c) číslo 64 o 120 %

10. Zmenšete:

a) číslo 225 o 16 % b) číslo 540 o 72 %
c) číslo 90 o 8,8 % d) číslo 1 780 o 12,3 %

11. Vypočítejte číslo m, víte-li:

a) 43,6 % z m je 370,6 b) 0,75 % z m je 1,2
c) 15 % z m je 0,72 d) 412 % z ]TI je 1854

12. Zlepšením pracovního postupu se při stavbě rodinného domku
ušetřilo 11160 Kč, což bylo 1,5 % z celkového rozpočtu. Jaký byl
rozpočet na rodinný domek?

13. Sušením materiálu se zmenší jeho objem o 15 %. Jaký inusÍ být
objem materiálu před sušením, má-Ii být jeho objem po usušení
5,1 m3?

14. Zvětšíme-Ii neznámé číslo o 4 % dostaneme číslo 780. Určete ne-
známé číslo.

b) číslo 0,8 o 35%
d) číslo 220 o 22 %

15. Zmenšíme-Ii neznámé číslo o 28,5 % dostaneme číslo 243,1. Určete
neznámé číslo.

16. Zmenšíme-li neznámé číslo o 427 dostaneme 65 % jeho hodnoty.
Určete neznámé číslo.

17. Číslo 222 je o 20 % větší než původní číslo. Určete původní číslo.
18. 19 % z neznámého čísla je o 12 méně než 23 % z téhož čísla. Určete

neznámé číslo.

Příklad 6

V roce 1990 stál jistý výrobek 7100 Kč, koncem roku 1991 se prodával
za 7739 Kč. Vypočítejte, o kolik procent byla jeho cena zvýšena.

Řešení
z = 7100 Kč
č = 7739 Kč
p= ...
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z 7100 Kč
1 % ze z 71 Kč
p% ze z p. 71 Kč = 7739 Kč

7739
P=71
p = 109

Cena výrobku byla zvýšena o 9 %.

Úlohy
19. Pracovníci jednoho úseku dílny obrobili v jenom dni místo plá-

novaných 480 sóučástek 516 součástek. O kolik procent překročili
plán?

20. Zemědělská farma zvýšila počet ustájených krav o 14 % na 285
kusů. O kolik kusů zvýšila farma počet ustájených krav?

21. Šaty byly zlevněny z 1680 Kč na 1302 Kč. Vypočítejte, o kolik
procent byly zlevněny.

22. Traktoristé překročili denní normu setí obilovin o jednu pětinu
a oseli celkem 114 ha polí. Vypočítejte jejich denní normu.

23. Turistický oddíl zasadil na jaře 145 stromků; bylo to o 16 % více,
než plánoval. Jaký byl jeho původní plán?

24. Množství krve v lidském těle je přibližně 7,6 % hmotnosti těla.
Kolik kilogramů krve je v těle dospělého člověka o hmotnosti 75 kg?

25. Na pozemku o výměře 550 m2 stojí chata. Obsah plochy zastavěné
chatou je 44m2. Určete v procentech obsah nezastavěné plochy
pozemku.

26. Spolková země Tyroly zaujímá přibližně 15 % rozlohy Rakouska.
Určete rozlohu Tyrol, je-li rozloha Rakouska přibližně 83800 km2

.

27. Farma osela veškerou ornou půdu čtyřmi druhy plodin. Pšenice
byla zaseta na 380 ha, cukrovka na 200 ha, kukuřice na 120 ha
a ječmen na 100 ha půdy. Určete výměru půdy jednotlivých plodin
v procentech.

28. Z 800 zaměstnanců závodu je 344 žen. Kolik procent z celkového
počtu zaměstnanců tvoří muži a kolik ženy?
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29. Z hrubé mzdy bylo pracovníkovi sraženo na daních 864 Kč, což
představovalo 21,6 % jeho hrubé mzdy. Jak velká byla hrubá mzda
pracovníka? Jak velká částka mu byla vyplacena?

30. Pro zimní výprodej byla stanovena cena bot na 85 % původní ceny.
Nová cena činila 510 Kč. Určete původní cenu bot.

31. Šaty byly zlevněny o 132 Kč, což je 15 %jejich původní ceny. Určete
původní cenu šatů.

32. Vypočítejte, o kolik Kč vzroste uložený vklad 6450 Kč za jeden
rok, je-li úročen 4,5 % za rok.

33. Vklad byl uložen jeden rok při ročním úroku 7,5 %. Po připsání
úroků vzrostl na částku 36012,50 Kč. Určete původní vklad.

34. Vklad 27500 Kč byl uložen čtvrt roku při ročním úroku 3,6 %.
O jakou částku vzrostl?

Příklad 7

Mezi místy A, B, jejichž vodorovná vzdálenost IAPI = 1,3 km, má
železniční trať stoupání 140/00. Určete rozdíl nadmořských výšek míst
A, B.

Poznámka
Značka 0/00 se nazývá promile a znamená jednu tisícinu z určitého zákla-
du. Používá se k vyjádření stoupání nebo klesání železničních tratí. Např.
stoupání 14 %0 má železniční trať, m ají-Ii dvě místa A, B na trati, jejichž
vodorovná vzdálenost AP je 500 rn, rozdíl nadmořských výšek 7 m (obr. 1);

14
500m· -- = 7m.

1000

_E ==::::::::==:==========d~m
A 500 m P

Obr. 1

Vztah mezi 0/00a %:
10/00odpovídá 0,1 %
1% odpovídá 100/00
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Příklad 9

Zahradnictví má připravit pro drobný prodej 5000 kusů bramboříků
v květináčích. Klíčivost semen bramboříků je 70 % a pěstební odpad,
tj. množství uhynulých rostlin z vyklíčených semen, je asi 20 %. Určete
počet semen, která je třeba vysít, aby .byla zajištěna dodávka 5000
kusů bramboříků. Výsledek zaokrouhlete na stovky nahoru.

Řešení
Situaci si nejprve vyznačíme graficky (obr. 3):

pěstebni

5000 ks odpad
~

80'/. "oj
70'/. 30·!.

vykUčen6 semena nevyklfčenó semena

počet semen. kteró
V

je třeba vysít

Obr ..3

Čl = 5000 ks
Pl = 80
Zl = ... ks

Č2 = Zl

P2 = 70
Z2 = ... ks

80 % ze Zl 5000
1% ze Zl 62,5
Zl ...............•...........................•................. 6250
70 % ze Z2 6 250
1% ze Z2 ..................................•............... == 89,286
Z2 ............................•..............•............... 8928,6

zaokrouhleno na stovky nahoru ... 9000 ks
Je třeba vysít 9000 semen.

32

Úlohy

41. Klíčivost semen karotky je 85 %, hmotnost 1000 semen karotky je
přibližně 2,4 g. Kolik semen vzklíčí, zasejeme-li 8 g semena?

42. Pro výsadbu skleníkových okurek je třeba 310 kusů sazenic. Jeden
gram semena obsahuje průměrně 3q zrn, jejich klíčivost je 80 %.
Pěstební odpad od výsevu do výsadby činí 38 % z klíčících rostlin.
Určete v gramech hmotnost semen, která se musí vysít, aby byla
zajištěna plánovaná výsadba.

43. Kruhový záhon o průměru 10 m se má osázet begóniemi. Na jednu
sazenici je zapotřebí 2 dm2 plochy záhonu. Jeden gram semena má
5000 zrn, klíčivost semen je 85 %. Pěstební odpad od výsevu do
výsadby je 20 % z klíčících rostlin. Určete hmotnost semen (v de-
setinách gramů), která se musí vysít, aby bylo zajištěno osázení
květinového záhonu.

44. Farmář pěstoval pšenici na 90 ha a sklidil z hektaru 4,3 t obilí.
V příštím roce zvýšil osevní plochu pšenice o 20 % a hektarový
výnos bylo 10 % vyšší. Kolik pšenice sklidil? O kolik procent více
pšenice sklidil?

45. Rozborem půdy bylo zjištěno, že je nutno do půdy jednorázově
dodat 6 g dusíku na 1 m2. Kolik hnojiva - síranu amonného -
je zapotřebí na pohnojení pozemku o výměře 3,5 ha? Uvedené
hnojivo obsahuje 21 % dusíku.

* 46. Pozemek byl pohnojen fosforečným hnojivem v dávce 3 g fosfo-
ru na 1 m2• Celkem bylo použito 0,25 t hnojiva. Použité hnojivo
obsahuje 12,6 % fosforu. Vypočítejte výměru pozemku, která byla
pohnojena.

* 47. Louka o výměře 1500 m2 byla pohnojena 12 kg močoviny. Močovi-
na obsahuje 45 % dusíku. Kolik dusíku připadlo na 1m2?

* 48. Kráva spotřebuje v zimních měsících denně kromě jiného 4 kg sena.
Seno obsahuje 85 % sušiny, ve které je 8 % stravitelných dusíkatých
látek. Jaké množství stravitelných dusíkatých látekje v denní dávce
sena pro stádo 250 krav?
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32. Vypařením 15 kg mořské vody se získá 517,5 g soli. Kolik soli se
dostane ze 2 q mořské vody a kolik mořské vody je potřeba k získání
3 q soli?

33. Cukrovka obsahuje 13 % cukru. Z jakého množství cukrovky do-
staneme 15 q cukru? Kolik cukru dostaneme z 15 q cukrovky?

34. Obvod obdélníku je 48 cm. Vypočítejte jeho rozměry, jsou-li v po-
měru 5 : 3.

35. Počet žáků, kteří do školy dojíždějí, k počtu žáků, kteří docházejí
do školy pěšky, je dán poměrem 2 : 7.
a) Kolikrát více žáků do školy chodí pěšky, než dojíždí?
b) Kolik žáků dochází do školy pěšky, když dojíždějících žáků je

96?
c) Kolik žáků má tato škola?

36. Na přípravu švestkových knedlíků z bramborového těsta pro 4 oso-
by je třeba: 560 g brambor, 2 vejce, 200 g mouky, 48 g másla, 16 g

cukru, 24 g tvarohu a ~ kg švestek. Vypočítejte spotřebu surovin

na přípravu knedlíků pro 15 osob.

37. Rodina Novákových měla roční spotřebu cukru 68,4 kg a rozhodla
se v následujícím roce ji snížit v poměru 5 : 8. Kolik kg cukru může
rodina Novákových spotřebovat v následujícím roce?

38. Rodina Novákových měla za dva měsíce spotřebu elektrické energie
v denní sazbě 624 kW·h a v noční sazbě 3018 kW·h. Kolik kW·h
elektrické energie spotřebuje rodina Novákových nyní za dva mě-
síce v denní sazbě a kolik v noční sazbě, když se rozhodla snížit
spotřebu v poměru 4 : 7?

39. 1200 kg mouky se má rozdělit na dvě části tak, aby byly v poměru
3,5 : 2,5. Určete hmotnosti obou částí.

40. Na turistické mapě zhotovené v měřítku 1 : 100000 je vzdálenost
dvou míst po přímé silnici 6,5 cm. Za jak dlouho ujedeme tuto

vzdálenost na kole, jedeme-li rychlostí 20 k:? Vyjádřete v minu-
i

tách.
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41. Mostní pilíř je zčásti zapuštěn do země, část je pod vodou a nad
vodou vyčnívá 55 cm. Délka části nad vodou k délce části ve vodě
je v poměru 1 : 2. Délka části nad vodou k délce části zapuštěné
v zemi je v poměru 5 : 7. Určete délku pilíře.

42. Pan Veselý vezl na trh 48 kg jablek. Vezl i jablka pana Kováře
a Nováka (40 kg a 72 kg). Celkem dostal l 920 Kč. Jak se zahrádkáři
rozdělili o peníze?

43. Zvětšete v poměru 3 : 2 číslo 0,6.

44. Kus oceli dlouhý 0,5 m má hmotnost 2 kg. Určete hmotnost kusu
této oceli, který má délku 2,5 m.

45. Ve škole je 32 chlapců a 142 dívek. Určete poměr
a) počtu chlapců k počtu dívek,
b) počtu dívek k počtu všech žáků školy.

46. Ze 2 kg švestek se získá 600 g povidel. Kolik povidel se získá ze
3,2 kg švestek?

47. Tyč 1,5m dlouhá vrhá stín dlouhý 0,76m. Jak vysoký je strom,
který ve stejnou dobu vrhá stín dlouhý 9,12 m?

48. Rozdělte 800 g v poměru 1 : 5.

49. Tři dělníci vyhloubí příkop za 8 dní. Za jak dlouho vykoná tuto
práci 6 dělníků?

50. Zmenšete číslo 0,8 v poměru 1 : 5.

51. Auto jedoucí rychlostí 75 k: dojede z místa A do místa B za ~ ho-

km
diny. Za jak dlouho tam dojede cyklista jedoucí rychlostí 25 h?

52. Dva dělníci se dělí o odměnu 5 600 Kč v poměru 4 : 2. Kolik dostane
každý?

53. Ve sportovní hale svítí 875 stejných žárovek 2 hodiny. Za jak
dlouho spotřebuje stejné množství elektrické energie 100 takových
žárovek?

54. Ubytování v hotelu stojí 1800 Kč za 10 dní. Kolik se zaplatí za
týden?
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55. Z T v, I 5 - 7 5ve sete C1S o "7 v pomeru : .

Pumpa přečerpala za 17 minut 1445 litrů vody. Kolik vody pře-

v , 1 h di ?cerpa za"2 o my.

Zmenšete hmotnost 35 g v poměru 2 : 10.

Soška z bronzu má hmotnost 0,5 kg. Bronz je slitina cínu a mědi
v poměru 1 : 4. Kolik gramů mědi a kolik gramů cínu obsahuje
soška?

* 68. Ve školní jídelně připravují na oběd 490 porcí po 50 g vařeného ma-
sa. Vařením ztrácí maso asi 30 % své hmotnosti. Kolik kilogramů
syrového masa musí školní jídelna připravit k vaření oběda?

69. V nádobě je 11 ,466 kg oleje. Kolik litrů oleje je v nádobě, jestliže
jeden litr oleje má hmotnost 910 g?

* 70. Graf přímé úměrnosti prochází bodem [2; 4]. Určete její rovnici
a sestrojte graf.

* 71. Graf nepřímé úměrnosti prochází bodem [1; 3]. Určete její rovnici.

72. Sestrojte graf nepřímé úměrnosti y = ~.
x

73. Sestrojte graf přímé úměrnosti y = 5x.

74. Zjistěte, který z bodů A[8; 6], B[O; O], C[5; 10], D[10; 5], E[3; -3],
F[5; 15] leží na grafu přímé úměrnosti y = 5x.

75. Zjistěte, který z bodů A[1; 8], /1[2; 4], C[8; 1], D[2; 6], E[0,25; 4],

F[ 1 8]1 v, f V", - . 8- ; - ezt na gra u nepnrne úměrnosti y = -.
x

76. V domě s ústředním vytápěním se denně spotřebuje 0,6 t koksu.
Zásoba koksu stačí na 75 dní. Na kolik dní bude stačit tato zásoba,
sníží-Ii se denní spotřeba o 37,5 kg?

77. Kolik kilogramů čerstvých jablek je třeba na 120 kg sušených jab-
lek, jestliže z 0,4 tun čerstvých jablek získáme 75 kg sušených jab-
lek?

78. Jaká je skutečná výměra ovocného sadu, který je na plánu v mě-
řítku 1 : 500 zobrazen geometrickým obrazcem s obsahem 34 cm2?

79. Vichřice má rychlost 31 m. Jak velkou vzdálenost urazí za ~ ho-
s 4

diny?

80. Pracovní skupina vysazovala tři dny lesní stromky. První den vysa-
dila 1385 lesních stromků, druhý den 1274 a třetí den 1391 lesních
stromků. Jak velkou výměru lesa osázela skupina, počítáme-li 7500
stromků na jeden hektar?
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56.

57.

58.

* 59. Při sčítání lidu bylo ve městě napočítáno 22 185 obyvatel. Za 10 let
tam již žilo 36184 obyvatel. Předpokládáme-Ii, že počet obyvatel
stoupá rovnoměrně, sestrojte graf této přímé úměrnosti.

-----....;;-~--~---~--~-~------------------ -

Na pokrytí podlahy kuchyně je třeba 9,5 m linolea šíře 1 m. V pro-
dejně měli linoleum šíře 2 m. Kolik metrů tohoto linolea je třeba
koupit?

Tři děti dostaly 120 Kč a měly se rozdělit v poměru 3 : 7 : 2. Kolik
dostal každý?

62. Délka strany jednoho čtverce je 6 cm, druhého čtverce 8 cm. Určete
poměr jejich obvodů.

* 63. Jedna plechovka barvy vystačí na natření 13 m2. Kolik plechovek
musíme koupit na nátěr podlah dvou místností, z nichž jedna má
rozměry 4,5 ma 5,5 m a druhá 3,5 ma 6 m?

* 64. Strany trojúhelníku jsou v poměru 2 : 2,5 : 3,5. Nejdelší strana má
délku 60 mm. Určete délky ostatních dvou stran.

65. Šest lidí splní určitý úkol za 12 hodin. Kolik času by potřebovalo
na tuto práci 9 lidí?

66. Výtah má maximální kapacitu 6 lidí, z nichž každý má hmotnost
80 kg. Maximálně kolik lidí o hmotnosti 60 kg může jet tímto vý-
tahem?

* 67. Vlak jede rychlostí 35 k: po trati, která má stoupání 1 : 100.

60.

61.

o kolik metrů vystoupí za jednu minutu?
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Úlohy

9. Rovnoramenný trojúhelník ABC má ramena délky a, b, a = b,
základnu délky c, výška k základněje v. Vypočítejte zbývající údaj,
je-li dáno:

a) c = 4,2cm, v = 2,8cm

b) a = 8,2cm, v = 1,8cm

c) v = 52mm, c = 78mm

10. Obdélník ABCD má délky stran a, b a úhlopříčku délky u. Vypo-
čítejte zbývající údaj s přesností na desetiny, je-li dáno:

a) a = 72mm, b = 34mm

b) a == 52,3cm, u = 67,lcm

c) b = 2,3m, u = 3,7m

11. Délky stran obdélníku jsou v poměru 5 : 12 a obvod obdélníku je
238 cm. Vypočítejte délku úhlopříčky.

12. Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku s délkou strany
a = 3,6cm.

13. Vypočítejte obsah rovnostranného trojúhelníku, jehož strana má
délku 2,Om.

Příklad 4

Mostní kruhový oblouk má rozpětí / = 42 m a výšku v = 7 m. Vypočí-
tejte poloměr kružnice, jejíž částí je kruhový oblouk.

Řešení (obr. 9)

IABI = / = 42m
/

ICBI = - = 21m
2

IDC! = v = 7m
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Obr.9

/
V pravoúhlém trojúhelníku SBC (ISBI = r, IBC! = 2' ICSI = r - v)

podle Pythagorovy věty platí:

r2= (~f+(r-v)2

r2 = 212 + (r _7)2
r2 = 441 + r2

- 14r + 49
14r = 490
r = 35

r = 35m
Poloměr kružnice, jejíž částí je kruhový mostní oblouk, je 35 m.

Úlohy
14. Vzdálenost středu kružnice od tětivy je 2,5 cm, poloměr kružnice

r = 6,5 cm. Vypočítejte délku této tětivy.

* 15. Mostní kruhový oblouk má výšku v = 8 m. Oblouk je Částí kružnice
s poloměrem r = 29 m. Určete rozpětí tohoto mostního oblouku.

* 16. V kružnici s poloměrem 7,5 cm jsou sestrojeny dvě rovnoběžné tě-
tivy, jejichž délky jsou 9 cm a 12 cm. Vypočítejte vzdálenost těchto
tětiv.
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* 17. Dřevěná koule s poloměrem 12,0 mm plove ve vodě tak, že je po-
2

nořena do :3 svého průměru. Určete poloměr kružnice, která je

průnikem roviny hladiny vody s povrchem koule.
18. Určete druhou mocninu čísel:

a) 26 -48 128 -365
b) 0,1 -0,4 5,2 -6,6
c) 0,25 -0,42 0,07 -0,09
d) 0,002 -0,005 0,112 -0,234

1 2 4 5e) -
3 9 72

19. S přesností na desetiny vypočítejte druhou mocninu čísel:
a) 4,29
b) 484,72

42,9
162,313

-3,67
-683,47

-36,7
-234,562

20. S přesností na setiny vypočítejte druho.u mocninu čísel:

a) 7,39 25,25 -8,14
b) 56,23 27,326 -15,36

21. Vypočítejte:

-36,72
-85,659

a) (~r+ ( - ~r-(-D 2

c) 0,82 - 0,62 - (-0,2)2

(3)2 )2 2e) "5 + (-0,8 - (-2)

22. Vypočítejte:

a) (13)2_(_13)2+(~)2 b) 3
2

(3)2+( 3 )2
17 17 17 11- 11 - 11

b) ar - ( - ~r + ( - 170r
d) -0,32 + (-0,3)2 - (-0,3)2

2 ( 3) 2 2f) -0,8 - -"5 + (-3)

23. Vypočítejte:

a) (11.7)2
d) 52. 132

b) [11. (_ 7)] 2

e) (5·13)2
c) (-11). (_7)2
f) (_5)2. (-13)2

24. Vypočítejte:

a) 0,82 + (-0,6)2 b) (0,8 - 0,6)2 c) (-0,8)2 - (0,6)2
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d) (-0,8)2 + 0,62

25. Vypočítejte:

72 + 32

a) 2.52

32 _ 72

d) (2 _ 5)2

26. Pro a = 8, b = -6 vypočítejte hodnotu výrazu:

)
(a+b)2 b) a2_b2

a (a _ b)2 a2 + b2

27. Určete druhou odmocninu z čísel:

(7 + 3)2
b) (2.5)2

[3 . (_7)]2
e) (2 + 5)2

a) 289
49

b) 784

)
1728

c 12

169
441
3969
5832

18

4225
289
529
4096

4

72 _ 32

c) (5 _ 2)2
_ 32 _ (_7)2

f) (_2)2-52

4a2 - 3b2

c) a2b _ ab2

29929
361
729
512
32

28. Určete druhou odmocninu z daných čísel s přesností na dvě dese-
tinná místa:

a) 8,82 88,2
b) 3,14 31,4

29. Určete druhou odmocninu z čísel:

a) 289·529 b) 289+529

30. Vypočítejte:
a) 3v'r1 ':::-:60=0~+--;:8;-:;-1- 3( )1600 + V81)
b) V202 + 212 - (V202 + )212)

31. Vypočítejte:

a) )256· VO,04. J1,96

c) m.h·1f
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3 343
c) 7 27

882
314

8820
3140

4 25
d) 9 + 16

b) V5. Vs· v'IO

d) VO,08. v'75 ·Ii



32. Pro a = 4, b = -3 vypočítejte hodnotu výrazu:

a) Ja2+b2 b) ~rC"(a-+-b)-2
c) J(a-b)2 d) (b-a)2
e) J(a + 9)2 - (b - 9)2 f) J(a + 9)2 - J(b - 9)2

33. Vypočítejte objem hranolu se čtvercovou podstavou. Délka pod-
stavné hrany je 16,6 cm, délka boční hrany je 17,5 cm.

• 34. Určete obsah čtverce, který je a) opsán, b) vepsán kružnici s polo-
měrem 4,34 cm.

35. Určete obsah kruhu, který je a) vepsán, b) opsán čtverci s délkou
strany 6,32 cm.

36. Zahrada tvaru čtverce má výměru 537 m2. Kolik metrů pletiva je
třeba k oplocení zahrady? Výsledek zaokrouhlete na metry.

37. Obdélníkový pozemek s rozměry 14 m a 56 m byl vyměněn za čtver-
cový pozemek o stejné výměře.
a) Vypočítejte délku strany čtvercového pozemku.
b) Porovnejte pomocí rozdílu a podílu obvody těchto pozemků.

38. Rozhodněte, zda trojúhelník se stranami daných délek je pravo-
úhlý:

a) 21cm, 28cm, 35cm b) 20cm, 21cm, 29cm
c) 41 cm, 40 cm, 9 cm d) 51 cm, 44 cm, 24 cm
e) 16,8 cm, 17,5 cm, 4,9 cm f) 13,9 cm, 20,3 cm, 14,7 cm
g) 14,8 cm, 0,185 m, 111 mm h) 1600 mm, 232 cm, 1,68 m

39. Vypočítejte obsah rovnoramenného trojúhelníku, jehož základna
má délku 10 cm a rameno je o 3 cm delší než základna.

* 40. V kosočtverci ABCD je dáno IABI = 8,0 cm, a = 60°. Vypočítejte
délky obou úhlopříček.

• 41. Kosočtverec má stranu délky a = 45,0 cm a úhlopříčku délky e =
= 80,0 m. Vypočítejte délku druhé úhlopříčky.

42. Vypočítejte délku strany kosočtverce, jehož úhlopříčky mají délky
e = 96cm, f = 40cm.

* 43. V kosočtverci je dáno a = 160 cm, a = 60°. Vypočítejte délky jeho
úhlopříček.
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44. V trojúhelníku ABC je dáno a = 10,0 cm, ta = 13,0 cm, I = 90°.
Vypočítejte délku těžnice tb.

45. Pravoúhlý trojúhelník ABC s odvěsnou délky a = 36 cm má obsah
S = 540cm2. Vypočítejte délku odvěsny b a těžnice tb·

46. Odvěsny pravoúhlého trojúhelníku ABC mají délky a = 10 cm,
b = 24 cm. Vypočítejte délku těžnice tc·

47. Vypočítejte obsah rovnoramenného lichoběžníku, jehož základny
mají délky a = 40 cm, C = 15 cm a rameno má délku b = 19,5 cm.

* 48. Je dán čtverec ABCD s délkou strany 100 mm. Vypočítejte polo-
měr kružnice, která prochází vrcholy B, C a středem strany AD.

• 49. Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle s hranou délky 8 cm.

50. Kvádr má rozměry a = 12 cm, b = 9 cm, C = 36 cm. Vypočítejte
délku tělesové úhlopříčky kvádru.

• 51. Kvádr s obdélníkovou podstavou o rozměrech 2,1 cm a 2,8 cm má
tělesovou úhlopříčku délky 9,1 cm. Vypočítejte výšku kvádru.

52. Vypočítejte obsah štítu domu, který má tvar rovnoramenného troj-
úhelníku se základnou délky 12 m a rameny délek 7,5 rn.

• 53. Žebřík délky 8 m je opřen o zeď tak, že spodní konec žebříku je od
zdi vzdálen 1,6 m. Do jaké výšky na zdi sahá horní konec žebříku?

• 54. Z křižovatky dvou přímých navzájem kolmých silnic vyjíždí ve stej-
ném okamžiku osobní a nákladní auto. Osobní auto jede po první

silnici průměrnou rychlostí 60 k:, nákladní auto jede po druhé

silnici průměrnou rychlostí 45 k:. Určete vzdálenost aut za 12

minut.
* 55. Dvě silnice spolu svírají pravý úhel. Na jedné silnici je 5 km od

křižovatky místo P, na druhé silnici je 12 km od křižovatky místo
R. Místa Pa Rjsou spojena přímou pěšinou. Chodec jde z místa R

km
do místa P pěšinou průměrnou rychlostí 5 h' auto jede z místa

R do P po silnicích průměrnou rychlostí 60 k:. Určete, za jak
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